
 
 

 

© 
Advisaris 

Grip op behandelinzet & zorgformatie 

Het GRZ Formatiemodel 2018 
 
DBC-onderhoud, nu ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft de 
tariefsopbouw voor de GRZ-DBC’s gedurende de laatste jaren geregeld 
aangepast. Inmiddels zijn de nieuwe tarieven met de bijbehorende profielen 
gecommuniceerd.  Het vernieuwde GRZ-model 2018 heeft nu ook de 
mogelijkheid om cliënten met een ELV of ZZP in te vullen, zodat er een totaal  
formatieplaatje ontstaat van de GRZ-afdeling. 
 

Inzicht & keuzes 
Het GRZ Formatiemodel 2018 berekent op eenvoudige wijze de formatie-inzet vanuit de NZa-
uitgangspunten. Het model laat zien welke ruimte er is binnen de tariefsopbouw voor de inzet van 
Behandelaars en Zorgformatie. Vervolgens kunnen er zelf keuzes gemaakt worden ten aanzien van 
het volgen van de norm of er bewust van afwijken, bijvoorbeeld bij de samenstelling van de 
zorg/behandel-paden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grip op de behandelinzet & zorgformatie 
✓ Wat moet de samenstelling van de zorgformatie zijn? 
✓ Hoe groot mag de behandelformatie zijn? 
✓ Is de formatie in lijn met de actuele cliëntpopulatie? 
✓ Passende behandel/zorg-paden binnen de financiële 

kaders? 
 

Resultaten GRZ Formatiemodel 2018 
✓ Input voor begroting voor een reële formatie zorg en 

behandelaars op GRZ-afdeling 
✓ Overzicht actuele DBC-trajecten, ZZP en ELV-trajecten 

met benodigde behandel- en zorgformatie  
✓ Uren, setting en inzet in FTE per DBC, ELV en ZZP  
✓ Bijdrage NHC per DBC, ELV en ZZP 

  

Benodigde FTE Behandeling én Zorg o.b.v. DBC-trajecten 

 

Specialist 
Ouderengeneeskunde: 
 
“Met het GRZ Formatiemodel 
wordt de onmisbare waarde 
van registreren en sturen pas 
écht duidelijk” 
 

Locatiemanager: 
 
“Ik heb met dit model veel 
beter grip op wat we wel en 
niet moeten doen en kan 
daarmee het GRZ-team veel 
beter aansturen” 
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Benodigde informatie model 
Voor het gebruik van het model heeft u de verwachte jaarproductie nodig, het huidige aantal 
ambulante trajecten en het actuele aantal DBC’s op de afdeling(en). U ziet overzichtelijk de 
huidige bezetting en specifieke jaarafspraken naast elkaar en ook de basale financiële kaders! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenvoud! 

Uitgaande van het feit dat u een actueel overzicht hebt 
van de ambulante trajecten, de huidige DBC’s en de 
verwachte jaarproductie, kost het slechts enige minuten 
om het model te vullen en de uitkomsten te genereren.  
 
Zo biedt het instrument de (zelfsturende) teams en planning snel de juiste informatie over de 
formatie-inzet binnen de financiële kaders en kunt u eenvoudiger haalbare en betaalbare DBC’s 
realiseren in 2018. 
 

Formatie Suite 

Het GRZ Formatiemodel is onderdeel van de Advisaris 
Formatie Suite. Voor elke zorgvorm is een op maat 
gesneden model dat uitgaat van de daarin geldende 
bekostiging en beleidsregels. Van locatiemanagement tot 
teamcoach, van planning tot facilitair manager. 
 
De Advisaris Formatie Suite biedt via een eenvoudige 
invoer de benodigde grip op formatievolumes en 
deskundigheidsmix binnen de specifieke zorgvorm en 
eigen cliëntenpopulatie. 

Financiële kaders 
voor 2018! 

Opgave van de  
aanwezige DBC’s 
en jaarafspraken  


